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24 april

Buitenspeeldag

© Tineke De Vos

Op woensdag 24 april is het weer zover: de buitenspeeldag! Tijd om de televisie uit te schakelen, je
tablet aan de kant te leggen en je smartphone op
stil te zetten. We trekken met z’n allen naar buiten
om te spelen en te sporten en dat doen we samen!
De buitenspeeldag is een initiatief dat onze gemeente graag steunt want zeg nu zelf, wat is er leuker dan
samen met je vrienden te spelen en te sporten in de
buitenlucht?
Dit jaar gaat de Leeuwse buitenspeeldag door aan
het Wildersportcomplex. We steken insectenhotelletjes in elkaar, beschilderen boomstammen, luisteren
naar boeiende kamishibai-verhalen, laten ons verrassen tijdens een act van Mister Woodstock … Er staat
een namiddag vol sport en spel op het programma!
Als kers op de taart onthullen we die dag onze ideeën voor de groene ruimte in de omgeving van het
Wildersportcomplex. Reden te meer dus om langs te
komen!
Voor wie? Kinderen van 6 t.e.m. 12 jaar vergezeld van
een volwassenen.
Inkom? Deelname is gratis, inschrijven niet nodig.
Waar? Wildersportcomplex, Sportlaan 11,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Wanneer? Woensdag 24 april.
Uur? Van 13.30 tot 16.30 uur.

• www.buitenspeeldag.be
• Via de jeugddienst: T 02 370 28 80,
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be
• Via de sportdienst: T 02 371 14 23,
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be
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Kleuter- en
omnisportkampen
tijdens de
paasvakantie
Zin om tijdens de paasvakantie eens goed te
sporten? Wil je plezier maken, nieuwe vriendjes leren kennen en op avontuur gaan? Van 15 tot en
met 19 april organiseert de sportdienst van SintPieters-Leeuw terug omnisport- en kleutersportkampen in de sporthal A.J. Braillard in Ruisbroek.
We maken kennis met gekende en minder gekende sporten. Wat dacht je van basketbal, voetbal
of baseball? Of waag je je liever aan een spelletje kubb, spikebal of kinbal? Neem je vriendjes
mee en leer samen nieuwe sporten kennen!
Voor wie?
• Het omnisportkamp is er voor kinderen
van 6 tot 14 jaar.
• Het kleutersportkamp verwelkomt kinderen
van 3 tot 6 jaar.
Activiteiten? Van 9 tot 16 uur.
Opvang? Van 8 tot 17 uur.
Waar? Sportcentrum A.J. Braillard,
Wandelingstraat 54, 1601 Ruisbroek.
Inkom? 70 euro.
Inschrijven? Online via spl.ticketgang.eu
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be of
T 02 371 14 20

Leuke apps voor het jeugdwerk!
Leid(st)er zijn is super tof! Je steekt spelletjes in elkaar, organiseert activiteiten,
ontmoet andere mensen … maar soms heb je gewoon geen inspiratie voor je activiteit
of geraak je er maar niet uit hoe je nu best de teams verdeelt. Discussies tijdens het
vormen van een team of hopeloos op zoek naar een leuk spel? Deze vier apps maken
het je als leid(st)er heel gemakkelijk om de teams te verdelen en dode momentjes in te
vullen.

1

2

Don Bosco spelfiches

Kies je team met Chwazi

De jeugddienst van Don Bosco
ontwikkelde de app “spelfiches”
waardoor je steeds meer dan 200
spelideeën op zak hebt! Vink enkele criteria (leeftijd, grootte groep
…) aan en speel het spel waar je
zin in hebt. Geen idee waar te
beginnen? Schud dan eens met
je smartphone, dan krijg je
meteen een willekeurig spel.
Op www.jeugddienstdonbosco.be
vind je alle spelfiches online terug.

Kunnen jullie maar moeilijk kiezen
wie het spel mag beginnen? Geen
idee hoe je de spelers in groepen
moet verdelen? Dat los je op met
apps zoals Chwazi en Fingers Crossed. Zonder veel gedoe duid je de
spelers aan en vorm je een team.
Wanneer je de app opent, hoef je
enkel je vinger op het scherm te leggen. Na enkele seconden
verschijnt er een kleur onder je vinger. De spelers die dezelfde
kleur kregen, vormen nu een team. Wil je weten wie het spel
mag beginnen? Dan licht alleen de kleur van de startende
speler op.

4
Wat ben ik?

3
Dark Stories
Dark Stories is een eenvoudig en leuk spel om in groep te spelen. Is
iemand uit je team een krak in verhalen vertellen? Duid hem/haar
dan aan als verteller. De verteller kiest een raadsel en leest de beschrijving luidop voor. Hij leest ook de oplossing maar verklapt niets aan de
andere spelers. Het team komt alleen maar te weten wat er precies
is gebeurd door ja-neen-vragen te stellen. Ben jij in staat om te raden
wat er gebeurde? Los samen het mysterie op!

‘Wat ben ik?’ is een klassieker
maar daarom niet minder leuk!
Dit bekende spel waarbij je
moet raden welk woord je werd
toegewezen, kan je nu ook met
je smartphone of tablet spelen.
Probeer zo veel mogelijk woorden te raden terwijl je vrienden
zingen, dansen, mimen of elkaar
af en toe een hint geven. Dit is
het perfecte spel voor een plezierig feestje of tijdens een dood
momentje!

5

Vrolijke paaskuikentjes
Pasen komt eraan en ook de lente is
weer in het land! Dat vraagt om een toffe
knutselactiviteit zodat je jouw slaapkamer, klas of huis kan versieren met deze
vrolijke paaskuikentjes! Vraag alvast aan
je mama, papa, oma, opa, leerkracht …
of ze je een handje kunnen helpen met
de schaar en hop; knutselen maar!

Wat heb je nodig?
•
•
•
•
•
•
•
•

1 wc rol of halve keukenrol
knutsellijm
geel en oranje papier
pluimpjes
zwarte stift
gele acrylverf of plakkaatverf (of kleur naar keuze)
penseel
schaar

Hoe maak ik mijn kuiken?

1

STAP

Schilder het rolletje
in jouw favoriete
kleur. Laat de
verf 10 minuten
drogen.

6

2

3

STAP

STAP

Knip 2 gele langwerpige driehoekjes uit voor de
vleugeltjes. Knip
daarna 2 oranje langwerpige
driehoekjes uit, dit
worden de pooo
tjes. Tot slot knip je
opnieuw 2 oranje
langwerpige driehoekjes uit voor
het bekje. In totaal
heb je 6 driehoekjes: 4 oranje en 2
gele.

Vouw het breedste stukje van
alle driehoekjes
een klein beetje
om. Hierop doe
je wat lijm zodat
je het driehoekje
aan het rolletje
kan plakken. De
vleugeltjes plak je
in het midden van
het rolletje: eentje
aan de linkeren eentje aan
de rechterkant.
Daarna plak je de
pootjes onderaan
vast langs de binnenkant van het
rolletje. Eindig met
het bekje.

4

5

STAP

STAP

Teken als laatste twee zwarte
oogjes boven het
bekje.

Plak de pluimpjes
aan de binnenkant van het rolletje. Je kan kiezen
langs welke kant.

TIP
Je kan extra pluimpjes op de
vleugels plakken of de kuikens
maken in verschillende kleuren.

14 april

Grote paaseierenraap
Hou jullie mandjes klaar want we gaan paaseieren rapen!
Op zondag 14 april organiseert radiozender MNM in samenwerking met de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een grote paaseierenraap. Zet jullie schrap want wie het gouden paasei vindt,
krijgt een jaar lang chocolade! Vanaf 14 uur kan je je ook
uitleven op het springkasteel en je laten schminken door onze
grimeur! Dorst gekregen? Dan kan je op het terras van onze
drankstand genieten van een fris drankje.
Wanneer? Zondag 14 april.
Uur?
• Welkom van 14 tot 17 uur.
• Paaseierenraap van 15 tot 16 uur.
Waar? Colomapark Sint-Pieters-Leeuw.
Inkom? Gratis, inschrijven niet nodig.
Jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be of T 02 370 28 80
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WOENSDAG 10 APRIL

Spelletjesnamiddag
Wie vakantie zegt, zegt spelletjesnamiddag in de
bib! Op woensdag 10 april staan alle spelletjes in het
teken van ‘MAGIE’. Kom verkleed als tovenaar of
goochelaar om samen met je (groot)ouders, vrienden of schoolkameraden een leuk spel te spelen in
de bib.
Uur? Van 14 tot 16 uur.
Waar? In de hoofdbibliotheek, Rink 2,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Inkom? Gratis, inschrijven niet nodig.

Nieuwe openingsuren in de hoofdbibliotheek
Vanaf 1 april is de hoofdbibliotheek elke dag open! Zo kunnen
bezoekers voortaan ook op donderdag bij ons terecht en sluiten
we op avonden waarop het zeer
rustig was. Met deze nieuwe openingsuren kunnen we onze lezers
en andere bezoekers nog beter
tevreden stellen!

Openingsuren
• Maandag, dinsdag en donderdag vanaf 13.30 tot 18 uur.
• Woensdag en vrijdag vanaf 13.30 tot 19.30 uur.
• Zaterdag en zondag van 9.30 tot 12.30 uur.
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Dit is geEN
apRIlVis!

DINSDAG 23 APRIL

Wereldboekendag

Margot Vanderstraeten over ‘Mazzel tov’
‘Mazzel tov’ biedt een indringende en unieke kijk in
de onbekende wereld van een gesloten joods-orthodox gezin in Antwerpen.

‘Mazzel tov’ staat al bijna één jaar in de top 10 van
de bestverkopende boeken van Vlaanderen en
werd al aan vier buitenlandse uitgevers verkocht.

Zes jaar lang begeleidt auteur Margot Vanderstraeten de kinderen van de familie Schneider bij hun
huiswerk. Via dochter Elzira en zoon Jakov krijgt ze
stap voor stap toegang tot hun wereld. Hier heersen
religieuze wetten en eeuwenoude tradities die de
Vlaamse studente maar moeilijk kan rijmen met de
tijd; de jaren negentig. Maar ook de joodse familie wordt beproefd door de open, maar kritische
werkstudente. Gaandeweg winnen - aan beide
zijden - respect, nieuwsgierigheid en humor het van
verontwaardiging en verwerping.

Op dinsdag 23 april interviewt Dr. Hannah Van Hove
de auteur Margot Vanderstraeten.
Waar? Kasteel Coloma.
Wanneer? Dinsdag 23 april om 20 uur.
Inkom? Gratis, reserveren is aanbevolen en kan via
www.sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be/mazzeltov,
T 02 371 22 64 of aan de balie.

© Debbie Termonia
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Leeuwse voetballegendes
Grote Leeuwse namen kleuren onze rijke sportgeschiedenis.
ErfgoedExpress werpt een blik op sterke voetballers,
geboren voor het einde van de Tweede Wereldoorlog.

De jongste

Met de bril

Paul Van Himst, geboren en getogen in Negenmanneke, is waarschijnlijk de bekendste voetballer
afkomstig uit Sint-Pieters-Leeuw. Hij
is amper 16 als hij in de A-kern van
RSC Anderlecht mag aantreden.
Nog vóór zijn achttiende verjaardag wint hij al de Gouden Schoen,
als jongste speler ooit, en doet dat
een jaar later nog eens over.

Armand Joseph Jurion, beter gekend als Jef
Jurion, wordt in 1937 geboren in Ruisbroek
en leert er ‘sjotten’ bij de lokale voetbalclub. Via Racing White komt hij bij het grote
RSC Anderlecht terecht. De middenvelder
valt niet alleen op door zijn bril die hij ook op
het veld draagt. Zijn traptechniek zou hem
twee keer de Gouden Schoen opleveren.
Met zijn ploeg wordt hij bovendien 9 keer
landskampioen en een keer Bekerwinnaar.

Bij Anderlecht komt hij in een
ploeg terecht met o.a. Jef Jurion,
van wie hij de aanvoerdersband
overneemt.

150.000
Jozef Walravens, geboren in 1921 en afkomstig van het Hof te
Reken aan het Pauwke, was voetballer bij Brucom Sportief. Wat
zijn sportief hoogtepunt zou moeten zijn, wordt gedwarsboomd
door de Tweede Wereldoorlog. Ook de voetbalclub zelf heeft
het lastig om na de oorlog terug op te starten. Een transfer van
Jozef Walravens naar Union St. Gilloise van 150.000 frank brengt
redding.

© RSCA.be

Promotie naar 1ste provinciale Brabant 1969

Doelman en trainer
Raymond Mertens, in 1933 in Sint-Pieters-Leeuw
geboren, gaat als knaap het doel verdedigen van
KV Zuun, maar wordt al snel aangetrokken door
Anderlecht. Hij kan echter nooit bij de A-ploeg aan
de slag. Na zijn carrière keert hij naar Anderlecht
terug als trainer van de beloften. Hij groeit door als
hulptrainer van voetballers als Georges Heylens,
Rik Coppens en Henk Houwaart.
Albert Denayer, Roger Goossens, Danny Veroone, Roger Hendrickx, Jaak Wauters, Jean-Pierre Vermaut, Raymond Mertens
Hubert Schoofs, Miel Humbeeck, Roger Van Malder, Gilbert Callebaut, Jan Van Onsem.
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Raymond Mertens rechts in beeld.

4 en 5 mei

Toer de Geuze 2019
Op zaterdag 4 en zondag 5 mei vindt de
12de editie van ‘Toer de Geuze’ plaats; een
evenement dat ondertussen is uitgegroeid
tot meer dan 22.000 deelnemers en daarmee
het grootste bierevenement is van VlaamsBrabant.
Op zaterdag en zondag kan je Boon, De
Troch, Lindemans, Oud Beersel, Tilquin, Timmermans en het bezoekerscentrum De Lambiek
bezoeken. Op zondag kan je ook een bezoekje brengen aan De Cam, Hanssens en Mort
Subite.
Je kan deze toer met eigen vervoer doen
(auto, fiets ...). De tourbussen zijn reeds uitverkocht.
Geen zin om naar huis te gaan? Dan kan je
je tent opslaan op het voetbalveld van het
bezoekerscentrum De Lambiek in Alsemberg.
Wanneer? Zaterdag 4 en zondag 5 mei.
Uur?
• Zaterdag van 11 tot 19 uur.
• Zondag van 10 tot 17 uur.
Inkom? Bezoeken aan de deelnemende brouwerijen, stekerijen en het bezoekerscentrum
zijn gratis, reserveren is niet nodig.
www.toerdegeuze.be

THEATER

Donderdag 25 april
Sportman – Ruben Van Gucht
Op donderdag 25 april komt Ruben van Gucht met
twee muzikale compagnons -Mathieu en Guillaumenaar de Merselborre met zijn voorstelling SPORTMAN.
In SPORTMAN vertelt Ruben Van Gucht kleine en
grote anekdotes. De zoektocht naar Johan Bruyneel in Madrid, racen met Tom Boonen en Niels
Albert op Francorchamps, een aanvaring met Marc
Wilmots in Brazilië, op hoogtestage met Jurgen Van
Den Broeck, het evangelie schenken aan Romelu
Lukaku, de sprint aantrekken voor Greg Van Avermaet, quizzen met Jan Vertonghen en tochten van
honderd kilometer lopen ... Voor het eerst bundelt hij
de verhalen die zich in de voorbije tien jaar hebben
afgespeeld in zowel zijn carrière als zijn leven. SPORTMAN wordt hierdoor een wereldreis door Europa,
Afrika en Zuid-Amerika, waarin de gebeurtenissen
door de ogen van de sportjournalist én de sporter in
de journalist worden verteld. Een voorstelling waarin
naast de verhalen ook een belangrijke rol is weggelegd voor muziek en het publiek.
Waar? De Merselborre.
Uur? 20.30 uur.
Inkom? 14 euro.
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Zwemlessen voor
volwassenen

26 april

Lokale Helden
gezocht!
Op vrijdag 26 april neemt Jeugdhuis Twidrio deel
aan ‘Lokale Helden’; het grootste muziekfeest van
Vlaanderen en Brussel! Na een fantastisch derde
editie met meer dan 1.050 optredens in 200 gemeenten, is het jeugdhuis weer helemaal klaar voor
haar deelname aan de vierde editie van dit muzikale evenement. Maar dat lukt natuurlijk niet zonder
lokale helden! Heb jij een passie voor muziek? Wil
je laten horen wat je kan en anderen laten meegenieten? Heb je zin om je allereerste optreden te
geven of wil je je vergevorderde muzikale kunstjes
laten zien? Dan is het jeugdhuis op zoek naar jou!
Zet je podiumvrees opzij en stuur als
de bliksem een berichtje via de
facebookpagina van Jeugdhuis Twidrio:
www.facebook.com/JHTwidro.
Wanneer? Vrijdag 26 april.
Uur? 20 uur.
Waar? Jeugdhuis Twidrio, Lotstraat 6,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
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Kan je niet zwemmen, maar wil je het wel graag
leren? In mei en juni organiseert de sportdienst van
Sint-Pieters-Leeuw een initiatiereeks ‘zwemmen
voor volwassenen’. De redenen waarom je wil leren
zwemmen kunnen divers zijn: om je te ontspannen, om samen met je kinderen te sporten of voor
je eigen veiligheid. De lesreeksen zijn er voor elke
beginnende zwemmer en worden begeleid door
een gediplomeerd lesgever. Zo weet je zeker dat je
de juiste technieken aanleert en kan je jezelf veilig
voelen in het water.
Wanneer? Woensdag 8, 16, 23 en 29 mei en 5, 12,
19 en 26 juni.
Uur? Telkens van 13 tot 14 uur.
Waar? Zwembad van het Wildersportcomplex, Sportlaan 11, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Inkom? 20 euro voor de volledige lessenreeks. Hierin
zit de toegang tot het zwembad en ben je verzekerd.
Sportdienst Sint-Pieters-Leeuw, Sportlaan 11,
1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 3711 14 23
sportdienst @sint-pieters-leeuw.be

Hartelijk Leeuw
Vrijwilligers, begeleiders, verenigingen, (sport)clubs … elke dag zetten tal van mensen
zich in om van Leeuw een warme, bruisende gemeente te maken. Hoog tijd om deze
hartverwarmende verhalen in de kijker te zetten.

FIRST FLOOR WINT PUBLIEKSPRIJS VAN
ZENNETOER

VZW DE POEL DOET MEE AAN DE 100 KM-RUN
VAN KOM OP TEGEN KANKER

© First Floor

Op zaterdag 23 februari vond in CC ’t Vondel de
negende editie van de regionale talentenjacht
Zennetoer plaats. De Kanaalvissers met onder meer
bandleden uit Londerzeel wisten met hun Nederlandstalige rock de eerste plaats weg te kapen. De
publieksprijs ging echter naar First Floor, een band uit
Sint-Pieters-Leeuw, die vorig jaar nog stond te schitteren tijdens Rink on stage. Arthur De Bolle, Arthur
Ceurens, Milan Meert en Joachim Langenus stalen
met hun eigen nummers de harten van het publiek.
Arthur Ceurens: ‘Ik had persoonlijk wel verwacht
dat we de finale gingen halen, maar niet dat we
iets zouden winnen. Vooral de laatste uren van de
wedstrijd waren zenuwslopend.’
En wat brengt de toekomst? De jongens zijn helemaal klaar om vaker op het podium te staan en werken hard aan hun eigen cd die binnenkort verschijnt.
Plezier maken en samen met anderen genieten van
hun muziek vindt de band het belangrijkste. Maar
stiekem genieten de jongens af en toe al eens van
wat roem. Milan: ‘Als ik op een zomerdag op straat
loop en ik passeer iemand die ‘vollenbak’ een liedje
van ons zingt, is mijn leven alleszins geslaagd!’

© VZW De Poel

Op 24 maart trokken 4 medewerkers van vzw De
Poel hun loopschoenen aan. Hun doel? Geld
inzamelen om 100 km te lopen voor Kom op tegen
Kanker!
Sinds 1975 biedt De Poel de beste zorgen aan
volwassenen met een mentale beperking. Met drie
dagcentra en twee wooncentra krijgen 200 cliënten dagelijks vorming, zorg, sport en ontspanning of
worden jobcoaches ingezet om hen te steunen bij
begeleid werken.
Bij vzw De Poel geloven ze niet in het onmogelijke
en gaan ze graag een uitdaging aan! Net als vele
gasten van De Poel werden de vier deelneemsters
zelf geconfronteerd met kanker in hun omgeving.
Samen sloegen ze de handen in elkaar en zamelden ze het nodige geld in om deel te kunnen
nemen aan de 100 km-run. Daar slaagde De Poel in;
ze haalden tot nu toe al 2.560 euro bij elkaar!
Proficiat met jullie prestatie!

Heb jij een hartverwarmend verhaal? Heeft je club iets bijzonders gedaan of ben je zelf met iets
uniek aan de slag? Ken je mensen die een pluim verdienen? Stuur je verhaal dan door naar
communicatie@sint-pieters-leeuw.be en wie weet verschijnt jouw verhaal binnenkort in LeeuwLeeft!
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